
Nedrīkst

Drīkst
Mājsaimniecības virtuves 
un dārza atkritumi

Dārza atkritumi un 
telpaugi, t.sk. nelieli 
krūmi un koku zari 
diametrā līdz 2 cm un 
garumā līdz 50 cm 

Augi un to saknes, 
nezāles, nopļauta 
zāle un lapas 

Siers, biezpiens 
un citi cietie 
piena produkti 

Augļi un dārzeņi, 
serdes, mizas, 
kauliņi un 
sēkliņas, rieksti un 
to čaulas 

Graudaugi 
un to 
izstrādājumi

Svaiga un termiski 
apstrādāta gaļa un 
gaļas izstrādājumi, 
zivju atgriezumi, 
kauli un asakas 

Svaigas un 
termiski 
apstrādātas 
olu čaumalas 

Kafijas un tējas 
biezumi bez 
maisiņiem un 
filtriem 

Maizes un miltu 
izstrādājumi 

Plastmasas maisiņi un 
iepakojumi, BIO plēves 
un puķupodi 

Papīra un 
plastmasas trauki, 
olu iepakojums 

Zupas, mērces, 
eļļas, marinādes, 
un kompoti

Akmeņi, augsne, 
nepārstrādājami 
dārza materiāli 

Pelni, grila 
ogles un 
izsmēķi

Tūjas un resni zari, 
celmi (diametrs virs 
2 cm, garums 

virs 50 cm) 

Lauksaimniecības 
atlikumi, siens, 
salmi, kūtsmēsli 

Parastās un BIO 
autiņbiksītes, 
paklājiņi un paketes

Mājdzīvnieku 
pakaiši un 
izkārnījumi

BIO  
atkritumu
konteiners

Šķidrumi, lieli zari, 
lauksaimniecības un 
mājdzīvnieku atkritumi

VIEGLI ŠĶIROT KOMPOSTAM!



Iegādājoties kompostējamos 
maisiņus, VIENMĒR seko 
līdzi to sertifikātiem uz 
preces! Pareizajam 
kompostējamam produktam 
jābūt marķētam ar TÜV 
Austria sertifikātu vai stāda 
logotipu!

!

Bioloģiski noārdāmos atkritumus izmetot sadzīves 
atkritumos, tie nonāk atkritumu poligonā, kur:
      no tiem izdalās metāna gāze 
      no tiem veidojas notekūdeņi
      tie netiek maksimāli izmantoti kā resurss

BIOLOĢISKI NOĀRDĀMOS ATKRITUMUS VAR IZMANTOT 
ATKĀRTOTI, piemēram, lai sagatavotu komposta augsni, 
tamdēļ ir svarīgi tos savākt atsevišķi!

1.

2.

3.

Grozs pārtikas 
atkritumiem 
MaxAir ir īpaši 
paredzēts 
pārtikas 
atkritumu 
savākšanai

Tā dizains kopā ar BioBag 
elpojošiem 
kompostējamiem maisiņiem 
ļauj pārtikas atkritumiem 
izžūt nevis rūgt.

Pateicoties tam, pārtikas 
atkritumi ir sausāki un 
konteinerā aizņem 
ievērojami mazāk vietas.

BioBag kompostējamie maisi 
ir sertificēti ar OK Compost 
HOME sertifikātu – lai maisu 
kopā ar pārtikas 
atkritumiem varētu mest arī 
savā mājas komposta 
kaudzē.

Pārtikas
atkritumu
šķirošana

Šķirošana
atbilstoši

kategorijai

Bioloģisko
atkritumu
izvešana 

Komposta augsne 

Kompostaugsnes 
izmantošana 

Rīgas pašvaldības
apzaļumošanā 
vai savā dārzā 

Kompostēšana
“Getliņi EKO” bioloģiskās

pārstrādes iekārtās 
vai mājas komposta 

kaudzē

Videi draudzīgākais veids, kā atbrīvoties no 
pārtikas atkritumiem, ir to kompostēšana.

VIEGLI ŠĶIROT
KOMPOSTAM!


